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E
 LUSTRUM MARKT VOOR NATUURLIJK 

MOESTUINIEREN EN EERLIJK VOEDSEL 

 

Organisator: Hans van Eekelen 

 

ZONDAG 19 MAART 2017 

5555eeee    GROENMOESMARKTGROENMOESMARKTGROENMOESMARKTGROENMOESMARKT    

GROOTSTE MOESTUINMARKT VAN 

NEDERLAND 
    

markt voor natuurlijk (moes)tuinieren en eerlijk voedsel 
 

 

STREEKBELEVINGSCENTRUM 

GASTHUISHOEVE 
 

Liempdseweg 31, 5492 SM 
 

SINT-OEDENRODE 

 

van 10.00 tot 17.00 uur 
 

kassa-entree € 6,00 digitale entree € 5,00 

kinderen tot 12 jaar gratis 

 

gratis parkeren  

 

75 Nederlandse en Belgische exposanten en bedrijven  

gevarieerd aanbod voor (moes)tuinieren en gezond leven 

met gratis 1 uur moestuincabaret: SMOESTUINSHOW  

 

www.groenmoes.nl / info@groenmoes.nl 
 

 

De Groenmoesmarkt is een specialistische markt voor wie 

bewust in het leven staat en zal daardoor veel mensen 

aanspreken die actief zijn op tuin- en natuurgebied. Het is 

dan ook niet alleen een verkoopmarkt maar je vindt er ook 

informatie over het zelf gezond bezig zijn, over gezonde 

voeding, het versterken van natuurwaarden en de 

terugkeer naar eerlijk en historisch zaadgoed. 

 

Hans van Eekelen uit Best is organisator van deze markt. 

Onder eigen naam en later onder de naam Groenmoes 

geeft hij meer dan 12 jaar lang publicaties uit met natuurlijk 

(moes)tuinieren, eerlijk voedsel en regionale betrokkenheid 

als kernwaarden. 

 

Vanwege het 1
e
 lustrum wordt de bezoekers gratis een 

SMOESTUINSHOW aangeboden, gepresenteerd door The 

Low Impactman Steven Vromman uit Gent.  
 

Enkele duizenden bezoekers zullen er worden ontvangen. 

Digitaal ticket € 5,00 p.p. kassaticket € 6,00 p.p. (kinderen 

tot 12 jaar gratis). 

 

 

 

Entreetickets: zie www.groenmoes.nl  

 

PRESENTATIE 4
E
 MOESTUINBOEK: 

PRAKTIJKBOEK HET NIEUWE MOESTUINIEREN 

 

Auteur: Hans van Eekelen 

 

 

Eerder verschenen 

       
 

2014 

 

2015 

 

2016 
 

Praktijkboek HET NIEUWE MOESTUINIEREN omvat ca. 800 

pagina’s met informatie en tips die de moestuinier als 

uitgangspunt neemt en niet het theoretische kader. Via 

trefwoorden wordt snel de gewenste informatie gevonden 

en door het leggen van dwarsverbanden kunnen 

achtergrond en opinie voor verheldering en verbreding van 

kennis zorgen. De focus van de ‘oude’ moestuinier is gericht 

op het produceren van voedsel voor eigen gebruik, de 

‘nieuwe’ moestuinier heeft een brede belangstelling die 

ecologische, sociale en gezondheidsaspecten omvat 

waarvan dit boek ook getuigt. Bovengenoemde 

uitgangspunten maken dat HET NIEUWE MOESTUINIEREN 

onvergelijkbaar is met bestaande handboeken. 

Introductieprijs tot 16 maart 2017 € 39,95 daarna € 44,95. 

Bestellingen: zie www.groenmoes.nl  
 


